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Contract de antrepriză nr. _______ 

mun. Chișinău                                                                                                                                     data 

 

1. Părțile Contractante: 

1.1. societatea comercială «Home Age» SRL, cu sediul în mun. Chișinău, sect. Botanica, str. 

Trandafirilor 11/6 - of. 101 (MD-2038), înregistrată data de 28 ianuarie an. 2019, având IDNO 

101900003343, IBAN nr. MD05FT222410300001548498 în BC «Fincombank» SA, sucursala nr. 3 

mun. Chișinău, C/b FTMDMD2X853. Tel. (+373) 79550254. Site: https://remont24.md/E-mail: 

office@remont24.md - în persoana directorului _____________, în baza Statului, în calitate de 

«Antreprenor», pe de o parte 

 și  

1.2. _______________________, în calitate de «Beneficiar», pe de altă parte 

- au convenit să încheiei prezentul Contract de antreprinză, în ordinea prevederilor Capitolului XI - 

«Antrepriza și prestărilor de servicii» din Codul Civil cu completările și modificările ulterioare, 

coroborate cu celelalte dispoziții legale în vigoare, cu respectarea următoarelor clauze: 

 

2. Obiectul Contractului: 

2.1. Antreprenorul se obligă să execute și să predea lucrările de construcții și/sau de reparații, cu 

materialele proprii/ale clientului, pe riscul său, lucrările contractate prevăzute la Anexa nr. 1 la 

prezentul Contract, la obiect: -  

2.2. Antreprenorul va executa și conduce execuția lucrărilor contractate până la recepția și predarea 

lor Beneficiarului.  

2.3. Lucrările de construcții și/sau de reparații vor fi executate de Antreprenor în conformitate cu 

Poiectul de execuție/Devizul de cheltuieli (estimativ), prezentat de Beneficiar și acceptat de 

Antreprenor. 

2.4. În termen de 2 (două) zile din momentul semnării prezentului Contract, Beneficiarul prezintă 

Antreprenorului documente de proiect necesare: desene tehnice-modele și/sau alte documente 

potrivit Proiectului de execuție/Devizului de cheltuieli, necesare pentru executarea lucrărilor 

contractate.  
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3. Durata execuției: 

3.1. Termenul general de executare a lucrărilor contractate este de _______ zile și anume:  

- lit. A). data demarării lucrărilor: data de ________ 

- lit. B). data finisării lucrărilor: data de _______ 

3.2. În caz de necesitate termenul de demarare, termenul de executare a unor lucrări/părți din 

lucrare, termenului de finisare a lucrării, va fi modificat, inclusiv și la apariția situațiilor care implică 

creșterea termenelor de executare a lucrărilor, la cererea Beneficiarului, în baza unui act de 

constatare și acord adițional.  

 

4. Recepția lucrărilor: 

4.1. Recepția lucrărilor se va efectua pe faze de execuție/la încheierea lucrărilor.  

4.2. Prin semnarea proceselor-verbale de recepție de execuție pe faze/finale, se atestă, că 

Antreprenorul și-a îndeplinit obligațiile contractuale și, concomitent, se naște dreptul său la plata 

integrală a lucrărilor contractate și executate.  

4.3. Predarea-primirea lucrărilor executate se efectuează de către Părți contractante în baza 

proceselor-verbale de recepție de execuție pe faze/finale, în termen de 2 (două) zile din momentul 

înștiințării Beneficiarului de către Antreprenor. 

 

5. Calitatea lucrărilor: 

5.1. Antreprenorul garantează calitatea lucrărilor timp de 12 (douăsprezece) luni, obligându-se ca în 

termenul de garanție să remedieze eventualele defecte de calitate a lucrărilor, cu excepția celor care 

se datorează culpei Beneficiarului.  

5.2. Beneficiarul are dreptul să verifice modul de execuție a lucrărilor care fac obiectul prezentului 

Contract, pe toată durata acestora.  

5.3. În cazul în care Beneficiarul identifică probat și argumentat, anterior recepționării lucrărilor și 

semnarea proceselor-verbale de recepție de execuție pe faze/finale, că lucrările executate nu 

corespund normativelor și reglementărilor în vigoare, Antreprenorul va remedia deficiențele, întru 

asigurarea calității.  
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6. Plata prețului: 

6.1. Lucrările se execută la prețuri de deviz prestabilite cu costul materialelor și/sau costul 

manoperei pentru fiecare fază de execuție în parte, potrivit situațiilor provizorii/definitive de lucrări 

și a celorlalte documente de plată prezentate de Antreprenor.  

6.2. Beneficiarul va efectua plata în modul stabilit potrivit Graficului plăților și anume:  

- la semnarea Contractului Beneficiarul va plăti Antreprenorului un avans în mărime de 40% din 

costul contractului. Costul lucrărilor, constituie suma de_______________________ MDL; 

- la semnarea procesului-verbal de recepție de execuție provizorie, Beneficiarul va plăti 

Antreprenorului un avans în mărime de 50% din costul contractului; 

- la la semnarea procesului-verbal de recepție de execuție finală, Beneficiarul va plăti 

Antreprenorului un avans în mărime de 10% din costul contractului. 

 

Nr. Plata în avans Suma plătită Semnatura Beneficiarului 

1.  Avans în mărime de 40% din costul 

contractului 

______ MDL  

2.  Avans în mărime de 50% din costul 

contractului 

______MDL  

3.  Avans în mărime de 10% din costul 

contractului 

______MDL  

Costul materialelor (și de construcții): 

4.     

5.     

   6. Total - plata lucrărilor _________ MDL  

   7. Total - plata materialelor (și de construcții) _________MDL  

 

7. Clauza penală: 

7.1. Neexecutarea și nepredarea la termen a lucrărilor atrage obligarea Antreprenorului la plata 

daune-interese, care se stabilesc de comun acord la 1% din suma plătită până la data respectivă de 

către Beneficiar. 
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7.2. Neplata în termen a lucrărilor executate și recepționate conduce la rezilierea contractului la 

inițiativa Antreprenorului, Beneficiarul fiind obligat la plata de daune-interese, penalitate în mărime 

de 1% pentru fiecare zi de întârziere din costul lucrărilor.   

7.3. Nici una dintre Părți contractante nu răspunde de neexecutarea la termen și/sau de executarea 

în mod necorespunzător, total sau parțial, a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului 

Contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost 

cauzată de forța majoră.  

 

8. Notificări/Soluționarea litigiilor: 

8.1. În accepțiunea Părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte, 

este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în prezentul Contract. Orice 

notificare, se va face pe calea poștală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare 

de primire (AR) și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe 

această confirmare.  

8.2. În cazul în care rezolvarea neînțelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse spre 

soluționare instanței de judecată - Judecătoriei mun. Chișinău.  

 

9. Clauze finale: 

9.1. Modificarea prezentului Contract se face numai prin act adițional încheiat între Părți 

contractante.  

9.2. Prezentul Contract, împreună cu toate Anexele sale, fac parte integrantă din cuprinsul său, 

reprezintă voința Părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau 

ulterioară încheierii lui.  

9.3. Parțile semnatare, se obligă să deruleze Contractul de antrepriză numai în cadrul legal, în 

ordinea prevederilor Capitolului XI - «Antrepriza și prestărilor de servicii» din Codul Civil cu 

completările și modificările ulterioare, coroborate cu celelalte dispoziții legale în vigoare. 

9.4. Prezentul Contract a fost încheiat într-un număr de 2 (două) exemplare, astăzi - data 

de__________, data semnării lui.  
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Datele de identificare/contact și semnăturile părților 

 

 

Antreprenor Beneficiar 

- societatea comercială «Home Age» SRL, 

cu sediul în mun. Chișinău, sect. Botanica, 

str. Trandafirilor 11/6 - of. 101 (MD-2038), 

înregistrată data de 28 ianuarie an. 2019, 

având IDNO 101900003343, 

IBAN nr. MD05FT222410300001548498 

în BC «Fincombank» SA, sucursala nr. 3 mun. 

Chișinău, C/b FTMDMD2X853. 

Tel. (+373) 79550254. 

Site: https://remont24.md 

E-mail: office@remont24.md: 

Director_____________ 
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